
Ignalinos rajono savivaldybės 
administracija

Viešųjų pastatų ir daugiabučių 
gyvenamųjų namų energinio 

efektyvumo didinimo projektai



Šiek tiek faktų ir istorijos: 

• Ignalinos rajono Šilumos tinklų ilgis apie 20 km

• Šiluma tiekiama 180 vartotojų (pastatų)

• 2200 abonentų (Ignalina, Dūkštas, Vidiškės)



1997 metais šilumos ir karšto vandens gamybai 
naudojama:

Krosnių kuras - sudeginama 7.000 t per metus

Mazutas – sudeginama 645 t per metus



Naudojant tokį kurą šilumos savikaina 
negalėjo būti maža 
ir siekė 31,17 ct/kWh (9,03 euro ct/kWh)



Ši savikaina netenkino ir siekiant efektyvesnio ir 
ekonomiškesnio šilumos gamybos ir perdavimo 1997 –
2003 metų laikotarpyje buvo vykdomas nuoseklus 
modernizavimo procesas: 

-modernizuota 30 šilumos punktų
-palaipsniui keičiama kuro rūšis į biokurą

(Investicijos  6,5 mln. Lt)



2004 metais biokuras 
sudaro 99% naudojamo kuro 



Pajutus modernizavimo naudą ir įgavus azarto 2007 -
2008 m. laikotarpyje atlikti sekantys žingsniai:

-Ignalinos katilinėje įrengtas dūmų kondensacinis 
ekonomaizeris

-decentralizuotas karšto vandens tiekimas įrengiant 109 
naujus autonominius šilumos punktus. 
(Investicijos 4,9 mln. Lt)



Šilumos savikaina tampa 
19,38 ct/kWh (5,61 euro ct/kWh)
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Galiausiai ateina ir vamzdynų eilė. 2009-2011 Keičiamos 
susidėvėjusios šilumos tiekimo trasos:

-Ignalinoje modernizuota 6,5 km vamzdynų
-Vidiškių kaime modernizuota beveik 2 km vamzdynų 
-Dūkšto mieste modernizuota   0,9 km vamzdynų
(investicijos 8,2 mln. Lt)

Šilumos nuostoliai vamzdynuose sumažinami apie 60%. 



2011-2013 m.  Dūkšto katilinėje įrengiama 117 m2 saulės 
kolektorių sistema.

Iš saulės gaunama per 80 MWh šilumos per metus

Tai sudaro 5,8% metinės pagaminamos šilumos kiekio 
Dūkšto katilinėje



Šilumos savikaina tampa 
16,22 ct/kWh (4,70 euro ct/kWh)
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Nuo to laiko Ignalinos rajono savivaldybė visiems 
pateikiama kaip pavyzdys kaip reikia tvarkyti šilumos ūkį

Daugelis savivaldybių pradeda domėtis ir bando atkartoti 
itin sėkmingą modernizavimo pavyzdį. 





Biokuro sunaudojimas

Metai ktm
2009 27131

2010 24645

2011 19439

2012 19723

2013 18290

2014 15410

2015 13491

2016 14754



Ignalinos rajono savivaldybė 2008 m. pradėjo ir 2015
m. baigė visų perspektyvių viešųjų pastatų renovavimą.

Panaudojant įvairių šaltinių lėšas (IAE ENF, VIP, ES, LR,
Ignalinos programos, saviv. b.) šiuolaikiškai sutvarkytos
mokyklos, darželiai, kultūros, medicinos įstaigos,
administraciniai ir bendruomenių pastatai ne tik mieste,
bet ir seniūnijose.

Iš viso renovuota 40 pastatų, tam panaudota apie 10
mln. eurų. Tai ne tik pakeitė pastatų estetinį vaizdą,
bet ir pagerino darbo sąlygas, leido pasiekti iki 45%
šiluminės energijos sutaupymų.



VIEŠŲJŲ PASTATŲ  RENOVACIJOS  LĖŠŲ  ŠALTINIAI 

Iš viso 
(tūkst. EUR)

ES
(tūkst. EUR)

LR
(tūkst. EUR)

Savivaldybė
(tūkst. EUR)

Ignalinos programa 4176 3300 806 70
Visuomeniniai 
pastatai (regioniniu 
lygiu) 2986 2538 0 448

Diversifikacija 2000 1700 150 150

VIP 1296 1296

Iš viso 10458 7538 2252 668



.

Energijos efektyvumo didinimas 
Ignalinos rajono ligoninėje



Projekto vertė – 575 700 Lt

Šildomas plotas 2457 
kv.m.,sutaupymas 150 Mwh/metus



Ignalinos Česlovo Kudabos 
pagrindinės mokyklos pastatų 

energijos efektyvumo didinimas



Projekto vertė – 493 915 Eur



Bendras šildomas plotas – 6887 kv. m, 

sutaupymai – 314 Mwh/metus



Ignalinos Česlovo Kudabos 
progimnazijos bendrabučio 
pastato atnaujinimas



Didžiasalio „Ryto” vidurinės 
mokyklos pastato renovacija



Bendra suma – 353 306 Eur, 
Bendras šildomas plotas – 3484, 
Sutaupymai -224 Mwh/metus



Ignalinos kultūros centro pastato 
energijos efektyvumo didinimas

Pastatas prieš renovaciją



Bendra vertė – 219 465 Eur
Bendras šildomas plotas -3525 kv.m
Sutaupymai 217 Mwh/metus

Po renovacijos 



Ignalinos krašto muziejus



Dūkšto seniūnijos administracinio pastato 
atnaujinimas (68 350 Eur)



Ignalinos miesto seniūnijos 
administracinio pastato atnaujinimas



Bendra projekto suma – 67 995 Eur, Bendras 
šildomas plotas 292  kv. m, sutaupymai – 58 

Mwh/metus



Ignalinos mokyklos-darželio  „Šaltinėlis” 
Didžiasalio skyriaus pastato energinio 

efektyvumo didinimas. Darbų vertė 231 524 Eur

Bendras šildomas plotas – 1297 kv.m
Energijos sutaupymai -117 Mwh/metus



Ignalinos mokyklos-darželio “Šaltinėlis” pastato 
atnaujinimas

bendra vertė -333 706  Eur



Ignalinos mokyklos-darželio “Šaltinėlis” Vidiškių skyriaus 
pastato atnaujinimas

Bendra suma – 188 524 Eur
Šildomas plotas – 1215 kv. m
Sutaupymai – 114 Mwh/metus



Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos  
kultūrinės paskirties pastato atnaujinimas



Bendra vertė – 203 465 Eur, šildomas plotas –
749, sutaupymai -131 Mwh/metus



Naujojo Daugėliškio vidurinės mokyklos 
pastato atnaujinimas



Bendra suma – 447 655 Eur
Plotas – 2806 kv.m
sutaupymai - 391 Mwh/metus



Vidiškių gimnazijos pastato 
atnaujinimas



Bendra suma – 402 553 Eur
Šildomas plotas – 2788 kv. m
Sutaupymai – 494 Mwh/metus



Dūkšto medicinos punkto pastato atnaujinimas
Bendra vertė – 84 973 Eur,  šildomas plotas –
411 kv.m, sutaupymai – 80 Mwh/metus



Didžiasalio medicinos punkto 
atnaujinimas



Bendra vertė 135 957 Eur,
Bendras šildomas plotas – 567 kv.m, 
Sutaupymai – 93 Mwh/metus



Ignalinos  moksleivių namų pastato 
renovacija (653 136 Lt)



Padidintas pastato energetinis 
efektyvumas, sumažintos 
energijos sąnaudos, pagerintos  
darbo sąlygos. 



Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 
Kazitiškio seniūnijos administracinio pastato 

atnaujinimas (446 240 Lt)



Pastatas tapo ekonomiškas, sukurtos geros gyvenimo ir 
darbo sąlygos. Bendra projekto vertė – 607 920 Lt

Ignalinos mokyklos-darželio „Šaltinėlis“ pastato 
Dūkšto mieste, Zarasų g. 5, renovacija



Ignalinos rajono savivaldybės 
administracijos pastato renovacija
(825 462 Lt)



Universalaus daugiafunkcio centro  Naujajame 
Daugėliškyje steigimas (1 046 743 Lt)



Bendrabučio, esančio Technikos g. 10 Ignalinoje, 
pastato rekonstravimas pritaikant socialiniam būstui 

(1 092 078 Lt)



Pastato, esančio Gėlių g. 13 Ignalinoje, dalies 
pritaikymas socialiniams būstui 

(464 708 Eur)



Renovuotas „Šaltinėlio“ mokyklos Dienos socialinės
globos skyriaus pastatas (709 035 Lt)



Daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 
m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 922 
patvirtino Ignalinos rajono savivaldybės 
– probleminės teritorijos plėtros 2008–
2010 metų programą.  

Programoje buvo numatyta iš įvairių 
šaltinių skirti 3,27 mln. Eur daugiabučių 
gyvenamųjų namų atnaujinimui



Daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija

Atnaujinamų namų sąrašas savivaldybės 
tarybos sprendimu buvo sudaromas 
prioriteto tvarka, pagal tai kokią savo 
lėšų dalį skirs butų savininkai. Darbus 
koordinavo ir organizavo savivaldybės 
administracija. 

Pirmame etape 2011-2012 m. buvo 
atnaujinti 9 daugiabučiai namai, kurie 
renovacijai skyrė 15-16 procentų savo 
lėšų dalį. 



Daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija

Kadangi ES paramos lėšų limitas 
buvo ribotas, kiti daugiabučiai namai 
jau skyrė savo dalį iki 23-30 
procentų. 

Iki 2013 m. Ignalinos mieste buvo 
atnaujinta 15 daugiabučių namų ir 
vienas namas Didžiasalyje.



Renovuota  15 daugiabučių namų Ignalinoje 
ir 1 Didžiasalyje (Bendra projektų vertė 3,27 mln. Eur)
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PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2012 m. rugsėjo 6  d. sprendimu Nr. T-133

IGNALINOS, DŪKŠTO MIESTŲ IR VIDIŠKIŲ 
KAIMO ENERGINIO EFEKTYVUMO 
DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE 
PROGRAMA „IGNALINOS ENERVIZIJA“









Šiai programai įgyvendinti lėšų
poreikis – 14,2 mln. eur, iš jų 1,36
mln. eur - Ignalinos programos dalis



Iki 2017 m vasaros buvo renovuoti 78  
daugiabučiai namai pagal programą 

„Ignalinos enervizija“



Šiuo metu įgyvendinama 2016.07.09 
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-90 
patvirtinta „Ignalinos rajono energinio 
efektyvumo didinimo daugiabučiuose 
namuose programa „Ignalinos enervizija 2“. 

Pagal ją už 6,5 mln. eurų savivaldybėje 
planuojama atnaujinti dar 30 daugiabučių 
gyvenamųjų namų.  Statybos darbai jau 
nupirkti 24 namams 



Šiandien (2017 11 24) rajone renovuoti 99 namai (59%), 
tame tarpe Ignalinos mieste 85 namai (81%)

Ignalinos mieste 89 daugiabučiai namai gauna centrinį 
šildymą 
Šiandien mieste renovuoti (centrinio šildymo)         75 namai
Dar bus renovuota (centrinio šildymo) 13 namų
Vienas namas pastatytas 2000 m. Jo renovuoti nereikia
(Aukštaičių 52)
Įgyvendinus “Enervizija 2” bus renovuoti visi centrinį šildymą
gaunantys Ignalinos miesto daugiabučiai

Be centrinio šildymo mieste renovuoti    10 namų
Bus dar renovuota                                 4 namai

Iš viso savivaldybėje bus renovuoti 129 daugiabučiai iš 169 
Ignalinos mieste bus renovuoti 102 daugiabučiai namai iš 
105.



DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVACIJOS 
LĖŠŲ  ŠALTINIAI  (mln. Eur)

1. Probleminių teritorijų plėtros programa        3,27
2. Ignalinos Enervizija 14,2
3. Ignalinos Enervizija 2                                  6,5
4. Jesica programa                                         0,7

Iš viso                                       24,67



Daugiabučių renovacija

Būsime ko gero vieni iš pirmųjų ne 
tik Lietuvoje, bet ir ES, kurie per 10 
metų visu 100 procentų atnaujino 
savivaldybės centro- Ignalinos 
miesto daugiabučius gyvenamuosius 
namus. 

Rajone bus atnaujinta 76% 
daugiabučių



Šildymo sezonas sutrumpėjo vienu 
mėnesiu

Šiemet (2017 m.) Ignalina šildymo sezoną 

paskelbė spalio 5 d., nemaža dalis namų 

šilumą įjungė vėliau, o du paskutinieji namai 

šildymą įsijungė lapkričio 2 dieną, nes 

butuose laikėsi apie 20 laipsnių šiluma.





Ggyventojų skaičius Ignalinos 
mieste
Metai Deklaravusių gyvenamą vietą skaičius

2012 5834

2013 5756

2014 5675

2015 5600

2016 5537

Per 5 metus gyventojų sumažėjo  297   t.y.  5% 



TOLIMESNI VEIKSMAI

1. Šilumos poreikis miestui sumažėja 50 %. Galima 
teikti žemesnių parametrų karštą vandenį į šilumos 
punktus (sumažėja kuro sąnaudos, mažesni šilumos 
nuostoliai trasose).

2. Katilinėje reikia keisti esamus katilus,  nes 
baigiasi esamų katilų tarnavimo laikas. Reikia 
sumontuoti ekonomiškai dirbančius mažesnio 
galingumo katilais. Investicijų poreikis apie 700 
tūkst. Eur



IŠVADOS

Turi būti įgyvendinta visas kompleksas energiją 
taupančių priemonių:

1. Pastatų šilumos punktų rekonstravimas.

2. Pakeistos senos šilumos trasos.

3. Atlikta visuomeninės paskirties pastatų ir visų 
daugiabučių renovacija.

4. Šilumą gaminančios įrangos (katilinės) 
modernizavimas.



Iki 2018 m. iš viso Ignalinos 
rajono savivaldybės 
pastangomis rajone buvo 
renovuota 40 visuomeninės 
paskirties pastatų ir 99 
daugiabučiai namai. 

(139 objektai)



Ignalinos rajono savivaldybės 
administracija

Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina 
Tel. (8 386) 52 096, 
Faks. (8 386) 53 148 

El. paštas info@ignalina.lt
www.ignalina.lt

mailto:info@ignalina.lt
http://www.ignalina.lt/

